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: البياهات العلمية:
ً
 ثاهيا

 دكتوراه انعهًيةاندرجة 

 ثكىولوجيا الالكتروهيات انقسى انعهًي

 ثكىولوجيا الالكتروهيات انتخصص انعاو

 ثكىولوجيا الالكتروهيات انتخصص اندقيق

 

 
ً
 :التدرج الوظيفي :ثالثا

 مدرس بقسم ثكىولوجيا الالكتروهيات الوظيفة الحالية

 ثقلدها التي املىاصب

 خارج الكليت داخل الكليت

  معيد بقسم ثكىولوجيا الالكتروهيات

  مدرس مساعد بقسم ثكىولوجيا الالكتروهيات

  مدرس بقسم ثكىولوجيا الالكتروهيات

 

 

 

 

 



:الخبرات :
ً
 رابعا

 ألاكاديمية والعملية الــخـبـرات

 املشاركة في مشاريع التخرج بالكلية. 

  إعداد الخطة الدراسية والجداول املشاركة في. 

 

: املواد القائم بتدريسها :
ً
 خامسا

 في مرحلة البكالوريوس                        

  إجصاالث 

 معالجت إشاراث رقميت 

 دوائر إلكترونيت 

 نظريت الخحكم 

 جطبيقاث املعالجاث الدقيقت 

 جقنياث كهربيت 

 دوائر منطقيت 

 الدوائر الكهربيت 

 املعالجاث الدقيقت 

 )املحاكاة بالحاسب الالي )ماجالب 

 مناهج وطرق جدريس 

 الىسائل الخعليميت 

 حعليم مصغر 

 جطىير إلاخخبار وادارجه 

 سيكىلىجيت الخعليم 

 

 

 



: الشهادات:
ً
 سادسا

 الشهادات التي ثم الحصول عليها

  التعلــــــــيم كليــــــــة  –ثكىولوجيـــــــا يلكتروهيــــــــات  ثخصــــــــ  –بكـــــــالوريوس التعلــــــــيم الصــــــــىا ي

 .الشرف( جامعة حلوان بتقدير عام ثراكمي ممتاز  )مرثبة - الصىا ي

 عــــمن  ـــــم  جامعـــــة  –)ثكىولوجيــــا التعلــــيم(  ثخصـــــ   - فـــــي التربيــــة هىيــــةاملدبلومــــة ال– 

 .عام ممتازبتقدير 

 بتقــدير  –حلــوان جامعــة  –)ثكىولوجيــا التعلــيم(  ثخصــ  - فــي التربيــة خاصــةالدبلومــة ال

.
ً
 عام جيد جدا

 وكــان بتقــدير ممتــاز  حلــوانجامعــة  – ثخصــ  )ثكىولوجيــا التعلــيم(  - ماجســتمر التربيــة ،

فاعليــــة أســــاليب الــــتةكم فــــي مشــــاهدم زوايــــا التصــــوير ببــــرام  موضــــور الرســــالة بعىــــوان   

 الكمبيـــــــــــــــــوثر التعليميـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي إكســـــــــــــــــا   ـــــــــــــــــال  التعلـــــــــــــــــيم الصـــــــــــــــــىا ي مهـــــــــــــــــارات إهتـــــــــــــــــاج 

 . الدوائر يلكتروهية

  وكــــان  – )ثكىولوجيــــا يلكتروهيــــات(ثخصــــ   –دكتــــورام الفلســــفة فــــي التعلــــيم الصــــىا ي

فاعليــة همــت الــتةكم املتقــدم فــي ثةســمن أداو املةركــات بــدون موضــور الرســالة بعىــوان   

فـــرر كريوهيـــة، وأثـــر صلـــح فـــي ثةصـــيق مةتـــوم إلكترووـــي ملقـــرر الـــتةكم الا ـــي لطـــال  كليـــة 

  .التعليم الصىا ي
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